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8 เมษายน 2563
เรื่อง ข้ อเสนอเรื่องการบริหารจัดการคนต่ างชาติในช่ วงการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
เรียน นายกรัฐมนตรี
สาเนาถึง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทาให้ รัฐบาลต้ องออกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการเดินทางเข้ าออกประเทศ รวมถึงการประกาศปิ ดด่านผ่านแดนทั ้งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ าน
รวมทั ้งการประกาศห้ ามเคลื่อ นย้ ายคนต่างด้ าวเข้ าเขตจังหวัดต่างๆ หลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดชายแดน ส่งผลให้ คน
ต่างชาติจานวนมาก ทั ้ง นักท่อ งเที่ยว นักลงทุน นักธุร กิจ ครอบครั วต่างชาติของชาวไทย ฯลฯ ได้ รับผลกระทบในเรื่ อ ง
สถานะในการอยู่อาศัยในประเทศไทย ซึง่ ต้ องดาเนินการขออนุญาตอยู่ต่อในประเทศ และดาเนินการแจ้ งตามกฎหมายคน
เข้ าเมือง ทาให้ ปัจจุบนั มีคนต่างด้ าวจานวนมากที่ต้องเดินทางไปดาเนินการขออยู่ในประเทศไทย รวมทั ้งการไปแจ้ งที่พัก
อาศัยทุก 90 วันตามกฎหมายที่สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตบางประเทศเพื่อไปขอหนังสือ
รับรอง ด้ วยสถานที่คบั แคบเมื่อเทียบกับคนจานวนมากที่ต้องไปดาเนินการในช่วงนี ้อาจจะส่งผลให้ เกิดการแพร่ ระบาดของ
โรคได้ ง่ายมากขึ ้น ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวย่อมขัดกับมาตรการที่ทางรัฐบาลกาหนดไว้ (Social Distancing)
ดังนั ้นเพื่อบรรเทาปั ญหาดังกล่าวผลกระทบต่อชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้ นทาง และลดการ
แพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 เครื อข่ายองค์กรด้ านประชากรข้ ามชาติ จึงมีข้อเสนอต่อ นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รักษาการณ์ตามกฎหมายคนเข้ าเมือง ใช้ มาตรา 17 ของพรบ.คนเข้ าเมือง เป็ นวาระเร่ งด่วน
ดังนี ้
1.ขยายระยะเวลาในการอนุญาตให้ อยุ่ในราชอาณาจักรให้ แก่คนต่างชาติตามประเภทการตรวจลงตรา รวมทั ้ง
VOA กลุ่มยกเว้ นการตรวจลงตราทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้ วยนักท่องเที่ยว แรงงานทักษะ นักลงทุน ชาวต่างชาติที่เป็ น
ครอบครั วของคนไทย ฯลฯ โดยการอนุญ าตให้ อ ยู่ใ นราชอาณาจัก รตัง้ แต่ 26 มีนาคม 2563 ตัง้ แต่ เริ่ ม ใช้ ประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉินจนถึงวันที่สิ ้นสุดการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน และหากสถานการณ์ ยังไม่คลี่คลายให้ สานักงาน
ตรวจคนเข้ าเมืองออกประกาศขยายได้ ตามสถานการณ์
2.ขยายระยะเวลาการแจ้ งที่พกั อาศัยตามมาตรา 37(5) รวมถึงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยี่เกี่ยวต่าง ๆ ใน
กรณีคนต่างชาติที่ครบระยะเวลาการแจ้ งที่พักอาศัย 90 วัน นับตั ้งแต่วันที่เริ่ มใช้ ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินจนถึงวั นที่
สิ ้นสุดการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินออกไป และหากสถานการณ์ยงั ไม่คลี่คลายให้ สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองออกประ
กาสขยายได้ ตามสถานการณ์
3.ขยายระยะเวลาในการอนุญาตให้ อยู่อาศัยในราชอาณาจักรให้ แก่คนต่างชาติที่ถือบัตรผ่านแดน และบัตรผ่าน
แดนชัว่ คราว ตั ้งแต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2563 ซึง่ วันที่เริ่ มปิ ดด่านชายแดนไปจนถึงวันที่มีการเปิ ดด่านชายแดนของประเทศที่มี
ชายแดนติดต่อกับประเทศไทย

4. ขยายระยะเวลาในการกลับเข้ ามาประเทศเกินกว่า 1 ปี ของคนต่างด้ าวที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักรที่ขอ
สลัก หลัง แจ้ ง ออกนอกราชอาณาจัก รและจะกลับเข้ ามาในราชอาณาจักรตามสิท ธิ เพื่อ ไม่ให้ ขาดสิทธิ ในการอยู่ใ น
ราชอาณาจักร โดยให้ เดินทางเข้ ามาเมื่อสถานการณ์คลีค่ ลาย ตามที่สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองประกาศกาหนด
สาหรับคนต่างชาติอื่น ๆ ที่อาจจะยังไม่มีสถานะเข้ าเมืองถูกกฎหมาย ให้ สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณา
อนุญาตให้ พกั อยู่อาศัยในท้ องที่ที่อยู่ในปั จจุบนั ระหว่างรอการส่งกลับ หรื อจนกว่าจะมีมาตรการอื่น ๆจากรั ฐตามแต่กรณี
โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 54 วรรคสามและวรรคสีม่ าใช้ ดาเนินการตามช่วงเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินให้
ดาเนินการส่งกลับหรื อตามมาตรการอื่น ๆ ตามแต่กรณีเมื่อสิ ้นสุดการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินหรื อเมื่อสถานการณ์
คลีค่ ลายสูภ่ าวะปรกติตามที่ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยคนต่างชาติจะต้ องเดินทางออกนอกประเทศภายใน
15 วันนับตั ้งแต่มีประกาศจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
เมื่อ สถานการณ์ คลีคลายสู่ภาวะปรกติแล้ ว ให้ สานักงานตรวจคนเข้ าเมือ งประกาศให้ มีการดาเนินการตาม
กฎหมายตามที่สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองประกาศกาหนด ทั ้งนี ้ต้ องไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ เพื่อให้ คติได้ เตรี ยมความ
พร้ อมและไม่เป็ นการแออัดเกินไป ทั ้งนี ้ในการดาเนินการสานักงานตรวจคนเข้ าเมืองจะต้ องไม่ออกประกาศและเงื่อนไขใด
ที่สร้ างภาระให้ แก่คนต่างชาติเกิดความจาเป็ น อันอาจจะเป้นการซ ้าเติมผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ได้
ด้ วยความเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
เครือข่ ายองค์ กรด้ านประชากรข้ ามชาติ
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